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Autor se ve své disertační práci zaměřil na zajímavé a z hlediska efektivního přístupu 

k rozvoji komunikačních kompetencí osob s balbuties také velmi aktuální téma. 

Posouzení formální stánky disertační práce: 

Předložená disertační práce má 151 normostran textu parcelovaného do šesti následně 

dále vnitřně strukturovaných kapitol. Má teoreticko-empirický charakter, část teoretická 

(kapitoly 1-4) a výzkumná (kapitoly 5 a 6) jsou zpracovány proporcionálně a odpovídajícím 

způsobem jsou provázány. 

Teoretická východiska autor čerpal z dostatečně četného i reprezentativního souboru  

zdrojů, který obsahuje cca  92 titulů, z nichž převážná většina  jsou tituly cizojazyčné. 

Způsob excerpce informací z odborné literatury a jejich komparace svědčí o schopnosti 

analyzovat poznatky a výzkumná fakta a o důkladnosti, s níž autor ke sledovanému problému 

přistupoval. Důslednost při citování titulů odborné literatury potvrzuje autorovu korektnost 

při získávání a prezentaci faktů. Odkazy odpovídají platné citační normě. 

Disertační práce je z jazykového hlediska na dobré úrovni, použité formulace a 

terminologický aparát odpovídají požadavkům kladeným na tento typ prací. Užité jazykové 

prostředky přispívají k srozumitelnosti výkladu, členění textu je logické, způsob výstavby 

textu konvenuje s výběrem jazykových prostředků. Styl textu je relevantní pro konstituci 

jednotlivých kapitol a subkapitol, prezentované informace jsou v souladu s etickým kodexem,  

odborné termíny jsou užity v náležitém kontextu.  

Posouzení obsahové a odborné stránky práce: 

Teoretickou část považuji za kvalitně zpracovanou, široká poznatková základna ve 

spojení se  zvoleným způsobem realizace umožňuje náležitě komparovat kompilací získaná 

data. Autor exaktně precizuje terminologické pojmy, které v textu používá.  Celkový 

charakter teoretické části svědčí o jeho odborné připravenosti k výzkumnému řešení. Kladně 



lze hodnotit zpracování třetí kapitoly pojednávající o diagnostice chronické koktavosti, v níž 

autor věnuje pozornost zejména roli terapeuta a specifikám diagnostiky balbuties. Přínosem 

jsou také subkapitoly pojednávající o možnostech terapie chronické koktavosti. Ze způsobu 

prezentace informací v teoretické části je patrná snaha autora poskytnout komplexní pohled 

na aspekty ovlivňující možnosti komunikace osoby s balbuties. 

Při obhajobě by bylo vhodné provést komparaci MKN 10 a MKN 11, zejména na 

zařazení  balbuties. 

Zpracování první kapitoly výzkumné části je po stránce metodologické transparentně 

a regulérně vedeno, následná analýza získaných dat přináší původní poznatky na úrovni, která 

je požadována pro práce tohoto charakteru. Případová studie doložila pozitivní vliv terapie na 

klienta, výzkumné otázky byly náležitě zodpovězeny.  

Druhá kapitola výzkumného šetření byla autorem deklarována jako kvantitativní 

výzkum s cílem analyzovat zkušenosti balbutiků s reakcí okolí na jejich mluvený projev. 

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o kvalitativní výzkum, který má charakter hypoteticko-

deduktivního  modelu, bych očekávala, že v souladu s charakterem výzkumu (jeho 

základními komponenty) budou stanoveny hypotézy pro nalezení  vztahu mezi proměnnými. 

Techniky výzkumu jsou detailně popsány, výsledky dobře zpracovány a 

vyhodnoceny  pomocí statistických metod, následná analýza získaných dat přináší původní 

poznatky. Závěry a doporučení mají zcela jasný charakter a vycházejí z poznání, k němuž 

autor při zpracování dospěl. Škoda, že se nepodařilo získat více účastníků výzkumu, větší 

četnost respondentů by jistě podpořila validitu výzkumu. 

Mgr. Jan Dezort řeší ve své disertační práci návrh komplexního diagnosticko-

terapeutického programu pro dospělé s balbuties. Závěry, k nimž autor došel, povedou ke 

zvýšení efektivity při řešení aktuálních komunikačních problémů osob s balbuties.  

Předložená práce splňuje kritéria kladená na disertační doktorské práce po stránce obsahové i 

metodologické, autor v ní prokazuje schopnost stanovený problém formulovat a řešit na 

základě teoretických východisek získaných z titulů odborné literatury.  

 

Disertační práci doporučuji k obhajobě. 

 

V případě jejího úspěšného obhájení navrhuji přiznat Mgr. Janu Dezortovi vědecko-

akademickou hodnost philosophia doctor, ve zkratce Ph.D.. 

 
V Olomouci  19.8. 2019 


